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De parochie is dagelijks telefonisch bereikbaar op
nummer 0226 39 1323 van 9:00 tot 21:00 uur.
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16-april-2021 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
21-april-2021 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”
naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
27-april-2021 Eerste dag bezorging boekje
01-mei-2021 Laatste dag bezorging boekje
U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:
- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie
Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige
pastorie).
T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com

Tarieven
Intentie
10,00
(U ontvangt geen factuur!
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,
zie onder…)
Doopviering
25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering
225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering
150,00
Uitvaart
225,00
Avondwake
150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
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Nieuws van het Parochiebestuur
Covid-19 houdt ons in de greep. Maar wat is het fijn dat een aantal van
onze senioren zijn gevaccineerd. Deze week zijn ook de 75+-jarigen aan
de beurt. Wat slaan ze zich er goed doorheen met elkaar. “Ze laten de kop
niet hangen.” Fijn dat ze er zijn.
Voorlopig gaan de vieringen in het Sint Jozefpark nog niet door. Laten we
hopen dat voor deze maatregel de langste tijd erop zit.
Wat wij onder andere missen tijdens de vieringen zijn de koren. Het Sint
Caecilia koor, ritmisch koor D`Cymo, het Mannenkoor, het jeugdkoor. De
Cd-muziek is prachtig, ons Mannenkoor kan echt niet op tegen André
Bocelli, maar het blijft kil, het is niet echt. Niet even vanuit de kerkbanken
naar achter kijken, naar de koorleden. De gezichten van de koorleden als
iets moeilijks goed gelukt is, het stille gemopper als er iets niet helemaal
goed gegaan is.
In deze Schelp een oproep voor de vastenactie. We willen deze actie van
harte bij u aanbevelen. Ik hoop dat de boerenkool op 14 maart gesmaakt
heeft.
Sinds februari zijn de zondagvieringen ook te volgen via het internet.
YouTube, parochie Tuitjenhorn. In de afgelopen weken zijn ze gemiddeld
ruim 90 keer bekeken. Het voordeel van deze livestream is dat je het kunt
bekijken wanneer het jezelf uitkomt en dat je ook af en toe iets kunt
doorspoelen of terugkijken. We hebben een vrijwilliger die de camera wil
bedienen, maar voor het mooie zoeken we er nog een paar bij.
M.b.t. de verwarming; de fabrikant van de CV-stralers heeft zijn
verontschuldigingen aangeboden voor de late levering. Liever laat dan
nooit. Eind maart kan hij leveren.
Blijf gezond, pas een beetje op elkaar.
Het parochiebestuur
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De actie “Kerkbalans 2021” is van start gegaan.
Beste (alle) parochianen en bewoners van Tuitjenhorn e.o.,
De onderhoudswerkzaamheden voor onze kerk zijn op een paar kleine
klusjes na, afgerond.
De volgende klus zit er alweer aan te komen.
Eind februari zal er – deo volente – begonnen worden aan de vervanging
van de verwarming. Een kostenbesparing op de langere termijn gezien de
besparing op de energiekosten. Het comfort in de kerk tijdens de vieringen
zal erdoor een behoorlijke “boost” krijgen. Een reden temeer om weer eens
een viering bij te wonen als dat alweer een tijdje geleden was.
De kerk van Tuitjenhorn is belangrijk voor alle inwoners van Tuitjenhorn
en omgeving. Vooral bij jubilea, rouwdiensten, avondwaken, Allerzielen,
de oecumenische viering en de kerst, waarbij veel mensen aanwezig zijn.
Het afgelopen jaar was echter wat dat betreft een bijzonder jaar vanwege
het covid-19-virus.
De kerk hield zich aan de landelijke maatregelen en de kerk was steeds tot
het maximaal toelaatbare aanwezigen gevuld. Soms een paar mensen
minder, soms een paar meer. Er werd een nieuwe video-installatie
aangeschaft. Het bleek een groot succes. Uit de tellingen bleek dat zeer
veel mensen de vieringen beeldmatig hebben gevolgd.
De Mariakapel die dagelijks openbleef voor iedereen, en een plek voor
rust, om te bidden, om een kaarsje op te steken is, was zeker belangrijk in
het moeilijke jaar 2020. En dus ook voor het huidige jaar, met uiteraard de
hoop dat het eind van het covid19-probleem snel in zicht komt.
Ben je parochiaan of niet, voel je je aangetrokken tot de kerk of niet, blijf
de kerk steunen, want het kerkgebouw is ook nog eens gezichtsbepalend
voor Tuitjenhorn.
Behouden en onderhouden is gewoon noodzakelijk.
We proberen als parochiebestuur de kosten zo laag mogelijk te houden,
maar je hebt sowieso te maken met de vaste lasten, waar je niet omheen
kunt.
Dit jaar proberen we u extra te wijzen op de mogelijkheid van 100%
fiscale aftrek voor giften. Zie daarvoor het artikeltje “Aftrekbaarheid van
giften, toelichting en instructie” in deze editie.
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Wellicht is het voor u een zetje in de rug om uw gift(en) iets te verhogen
en als u dat nog niet doet, ook een bijdrage te leveren.
Nadere informatie en zo nodig hulp bij het invullen van het formulier
“Overeenkomst, periodieke gift in geld” wordt gaarne verstrekt op de
vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur op het secretariaat van onze
parochie. Belt u hiervoor s.v.p. even van tevoren.
Het is duidelijk dat wij voor het in stand houden van onze mooie kerk uw
steun nodig hebben.
En dus om de actie “Kerkbalans” met z’n allen te ondersteunen.
We hopen dan ook van harte dat dat gebeurt.
U kunt uw bijdrage voor het behoud van onze mooie kerk – al dan niet
periodiek, al dan niet met een overeenkomst - overmaken naar
bankrekening nummer NL13 RABO 0363 2010 92
ten name van RK Kerkbestuur Tuitjenhorn.
Bij deze hartelijk dank voor uw ondersteuning,
Namens het parochiebestuur, Gerard Boon, penningmeester
Tel. 06-53716322

Aftrekbaarheid van giften, toelichting en instructie
Onze kerk is in Nederland als kerkgenootschap bekend onder de naam
Parochie H. Jacobus de Meerdere en gevestigd te Tuitjenhorn.
Onder deze naam is onze kerk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
en is ze bekend bij de Belastingdienst. De tenaamstelling van onze
bankrekening met IBAN NL13RABO0363201092 is echter R.K.
KERKBESTUUR.
ANBI
In Nederland zijn giften aan “goede doelen” aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Maar dit geldt alleen voor die goede doelen die door
de Belastingdienst zijn getoetst en een zogenaamde ANBI-beschikking
hebben verkregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Onze kerk heeft ook een ANBI-status en daarom zijn de giften daaraan
aftrekbaar.
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WELKE GIFTEN ZIJN AFTREKBAAR?
Alle giften aan onze kerk zijn aftrekbaar zolang deze als “geoormerkte”
giften worden overgemaakt. Contante giften zijn echter niet meer
aftrekbaar.
ZIJN DE GIFTEN COMPLEET AFTREKBAAR?
Nee, er geldt een minimum drempel van 1% van het zogenaamde
“drempelinkomen” en een maximum van 10%. Het drempelinkomen is het
totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder
eventueel persoonsgebonden aftrek.
Dus bij een drempelinkomen van € 40.000,- is de eerste € 400,- niet
aftrekbaar voor het totaal aan giften en boven de € 4.000,- ook niet.
Dit zijn de regels, bij wat we noemen, gewone giften.
PERIODIEKE GIFTEN
Er bestaat ook een mogelijkheid om giften wel compleet aftrekbaar te laten
zijn, dus zonder de minimumdrempel en de maximumdrempel. Dit zijn
giften waarvoor een speciale overeenkomst is afgesloten tussen de
schenker en de ontvanger. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de
schenker een bepaald vast bedrag jaarlijks zal schenken ov er een periode
van minimaal 5 jaar. Omdat het over meerdere jaren gaat, wordt het
“periodieke giften” genoemd. Dit heeft dus niets te maken met de
periodieke bankoverschrijvingen. Hoe dit werkt, is als volgt.
“OVEREENKOMST, PERIODIEKE GIFT IN GELD”
De overeenkomst die moet worden afgesloten is een door de
Belastingdienst opgemaakt modelcontract dat is te downloaden via
www.belastingdienst.nl onder de naam “Overeenkomst, periodieke gift in
geld”. De schenker moet het formulier downloaden en als volgt invullen:
Punt 1 “Verklaring gift”
De schenker vult zijn/haar eigen naam in en de naam van de ontvanger, in
ons geval dus “Parochie H. Jacobus de Meerdere”.
Het bedrag dat u hier invult, is het bedrag dat u jaarlijks zeker aan de kerk
zult schenken voor de aangegeven periode van minimaal 5 jaar.
Punt 4 “Gegevens instelling of vereniging”
4a:
Naam instelling of vereniging: Parochie H. Jacobus de Meerdere
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4b:
Transactienummer: Dit nummer wordt door onze kerk ingevuld en
in een lijst bijgehouden. Dit nummer heeft u nodig bij uw
belastingaangifte.
4c:
Fiscale nummer (RSIN): 75040301
Punt 7 “Ondertekening namens instelling of vereniging”
Dit wordt ingevuld, van een datum voorzien en ondertekend door de
penningmeester van de kerk.
De modelovereenkomst is zodanig gemaakt, dat het automatisch in
tweevoud wordt aangemaakt en ingevuld. De volgende stappen zijn:
uitprinten van de overeenkomst, beide exemplaren ondertekenen en
afgeven bij of opsturen naar het secretariaat van de kerk. Eén exemplaar
ontvangt u medeondertekend retour met vermelding van het
transactienummer. De overeenkomst moet u goed bewaren, aangezien de
Belastingdienst er bij controle om kan vragen. Het transactienummer heeft
u nodig bij de aangifte inkomstenbelasting.
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Als u giften wilt opgeven bij online aangifte inkomstenbelasting na
inloggen op mijnbelastingdienst.nl wordt er onderscheid gemaakt tussen
een gewone gift en een periodieke gift.
Bij de gewone gift hoeft u slechts de naam “Parochie H. Jacobus de
Meerdere” in te vullen, aan te geven dat deze WEL een ANBI-beschikking
heeft, maar dat het NIET een culturele ANBI is. Het bedrag dat u hier
invult, is het totale bedrag aan giften, verminderd met het bedrag dat u
invult de bij periodieke gift.
Bij de periodieke gift wordt daarbij ook om het fiscale nummer gevraagd
(dat is dus 002616142) en het transactienummer dat op uw exemplaar van
de overeenkomst is ingevuld. Het bedrag dat u hier invult is het bedrag
volgens de overeenkomst.

Vaccinatie in het kerkgebouw
Afgelopen maandag kregen we de vraag
van onze huisarts, Dokter Hutten of er
Covid-19 vaccinatie gegeven kan worden
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in het kerkgebouw. Klaas is gelijk met dokter Hutten in de kerk gaan
kijken wat er allemaal mogelijk is. Het gaat om het vaccin Astrazenica. De
regel is dat de mensen na het vaccineren 15 minuten even rustig blijven
zitten. Vandaar dat de kerk hiervoor in aanmerking komt.
Wij staan hier positief tegenover. Al met al kan het nog wel een paar
weken duren, maar het begin is wederzijds positief. Gelukkig hadden we
eerder al van het bisdom onderstaand bericht gekregen dat zij er in dit
geval welwillend tegenover staan.
“Deze email is verzonden aan degenen die werkzaam zijn in het
pastoraat en de secretarissen van de parochiebesturen”.
Verschillende parochies hebben inmiddels het bisdom benaderd met de
vraag of zij kerkgebouwen ter beschikking kunnen stellen voor het
toedienen van het bekende vaccin. Zij werden met die vraag benaderd
door plaatselijke huisartsen.
Het is duidelijk dat een kerkgebouw een sacrale ruimte is, gebouwd voor
de eredienst, en deze niet zomaar voor andere doeleinden kan worden
ingezet. Gezien de huidige omstandigheden is het uiteraard wel goed
voorstelbaar dat ontmoetingsruimten bij de kerk of in een pastorie
hiervoor worden ingezet, waarna mensen die het vaccin hebben ontvangen
de 15 minuten rust na afloop in de kerk zouden kunnen doorbrengen.

Leven in vrijheid
Binnenkort mogen we weer onze stem
uitbrengen. We leven in een vrij land, waarin
iedere stem telt. Uit alle partijen en alle
kandidaten mogen we zonder dwang een vrije
keuze maken. Dat is een groot goed. Bent u al
bezig om zich in de partijen te verdiepen? Of
bent u op de hoogte van de uitgangspunten van
de partij waarop u wil stemmen? Ergens voor
kiezen, zonder dat je weet waarom je die keuze maakt, is natuurlijk meer
willekeur dan vrijheid.
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Vrijheid is een belangrijk woord in de veertigdagentijd. Met Pasen vieren
we dat Jezus ons heeft bevrijd van zonde en dood. Hij heeft het kwade
overwonnen en laat ons delen in zijn vrijheid. Hij sluit daarbij aan bij de
weg die God steeds met zijn volk was gegaan. Fundamenteel voor het
geloof van Israël was de bevrijding uit Egypte. Dáár leefden ze als slaven.
Onder leiding van Mozes trokken ze weg, door de zee, door de woestijn,
op weg naar het Beloofde Land.
In onze tijd wordt er veel over vrijheid nagedacht en geschreven. Soms is
vrijheid problematisch, bijvoorbeeld wanneer mensen de vrijheid nemen
om anderen te kwetsen of wanneer vrijheid vrijblijvendheid wordt. Dat
doet de gemeenschap geen goed. Dat soort individuele vrijheid bestaat
alleen als je je terugtrekt op je eigen eilandje. En of je daar gelukkig van
wordt?
Zelf volgde ik deze week een online bijeenkomst om me te oriënteren op
de verkiezingen. Interessante sprekers gingen in op kernwaarden voor de
politiek. Wat me aansprak was het zoeken naar de verbinding. Vrijheid is
iets wat we met elkaar delen en belangrijk vinden. Anders gezegd: leven in
vrijheid doen we samen.
Dit brengt ons terug bij de veertigdagentijd. Het is goed om te werken aan
je eigen vrijheid. Vasten, jezelf deze weken iets ontzeggen, helpt daarbij.
Dat traint onze vrije wil. Tegelijk worden we opgeroepen om bij elkaar te
komen en naar elkaar om te zien. De kerk moet een plek zijn waar we
elkaar leren zien, elkaars verhalen kennen en groeien in verbondenheid.
Vrijheid in gemeenschap: onder leiding van Jezus is dat de weg die God
met ons gaat.
Het stembiljet ligt al klaar. Nu nog een keuze maken. Wat heerlijk dat we
in vrijheid mogen leven.
Pastoor Tilma

Ritmisch koor D’CYMO
Al heel lang hebben we niet met elkaar kunnen zingen. Ik denk wel een
jaar niet, met een onderbreking van twee repetities in de maand september
van het afgelopen jaar. Wat zal het fijn zijn als we over een tijd weer
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kunnen beginnen met de koorrepetities. Wat zullen we er extra van
genieten om heerlijk met elkaar te kunnen zingen en om even lekker bij te
praten in de pauze!
We blijven hoopvol, en op dit moment wordt er volop gevaccineerd. Hoe
meer mensen zijn gevaccineerd, hoe minder besmettingen erbij komen. Er
gloort licht aan het eind van een lange tunnel. Maar er komt licht! We
hopen en vertrouwen er op.
Op 23 maart is er weer een persconferentie en als de besmettingscijfers
niet oplopen komen er dan met het paasweekeinde wat meer
versoepelingen, dat is weer een mooie stap vooruit.
Ondanks alles wil het bestuur jullie toch alvast fijne Paasdagen toewensen.
Maak er het beste van!
Hartelijke groeten namens het bestuur,
Ali Adema, voorzitter

Misdienaars
Een kleine vier jaar geleden, toen ik als voorganger naar Tuitjenhorn
kwam is het me gelukt om via school tien misdienaars te werven. Ze doen
het allemaal fantastisch (of hebben het gedaan). Helaas dunt de groep
nogal uit doordat de kinderen meer tijd willen of moeten besteden aan
andere zaken. Nu zijn er nog zes, maar vanaf 1 september is dat nog maar
vier. Dus gaan we op zoek naar nieuwe misdienaars. We proberen het eerst
langs deze weg. Kinderen zullen dit blad niet lezen. Maar u, die dit wel
leest, kent misschien wel kinderen in Tuitjenhorn van 8, 9 of 10 jaar, die
misschien wel misdienaar willen worden. U kunt zelf contact met hen
opnemen, maar ook kunt u het aan ons doorgeven:
Liesbeth Tesselaar 06 20800243
liesbruin@msn.com
Marion Bleeker
06 505 88 263
jnm.bleeker@quicknet.nl
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Nieuw leven
Het is maart en langzaam maar zeker begint de natuur uit te botten, komt
er weer kleur in weilanden en bermen, en ook in onze tuinen. Binnenkort
zullen we ook weer lammetjes rond zien dartelen, of misschien zijn ze er
al. Een prachtige tijd met al dat nieuwe leven. In deze prachtige tijd gaan
we richting Pasen. Begin april is het zover.
Pasen is het feest van bevrijding uit de slavernij. Het feest van ‘ellende en
onderdrukking’ achter ons laten en opnieuw op weg gaan naar een
liefdevol, eerlijk en rechtvaardig leven. Een doorstart na het lijden en de
dood.
Is Pasen ook voor ons een doorstart? Mogen wij ons ook bevrijden uit de
onvrijheid van de coronamaatregelen? We hopen en geloven dat het goed
komt.
in het afgelopen jaar hebben we wel heel bijzondere ervaringen opgedaan,
ervaringen die ons anders deden kijken naar de wereld en naar onszelf. Die
ervaringen nemen we met ons mee en kunnen bijdragen aan een bewuster
omgaan met de mensen om ons heen en met de natuur.
Sowieso zal de natuur weer uitbotten, zullen de lammetjes dartelen en
mogen we de voorjaarslucht weer opsnuiven. Nieuw leven! Ook in
onszelf! Zalig Pasen!!!
Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

Koffie drinken
Het is nu al een jaar geleden dat wij een kopje koffie
voor u schonken op de vierde zondag van de maand.
En door de corona is het nog steeds niet mogelijk om
het weer te doen.
Wij hopen dat het de langste tijd heeft gehad en dat
wij weer snel samen kunnen komen.
Houd allemaal de moed er nog even in en blijf gezond. Wij doen dat ook.
Namens de koffiegroep
Marja Buur
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Stichting vrienden van Joseph
In deze ‘Schelp’ geen bijdrage van Liesbeth Blommaart, omdat zij wegens
gezondheidsklachten in het ziekenhuis is opgenomen. Wij wensen haar
van harte beterschap!

Moeder Annie; een terugblik op
haar leven met vader Tinus en
ons kinderen.
Moeder is op ‘t Rijpje te Sint Maarten
op 4 mei 1927 geboren en was de
vierde in de rij van 13 kinderen.
Als één van de oudste kinderen was het aanpakken geblazen.
Meer dan een lagere school en nog een 7e klas zat er voor haar niet in,
ondanks dat ze goed kon leren.
Thuis hadden ze een gemend bedrijf met vee en tuinbouw.
Ze groeide op in een warm gezin met haar 8 zussen en 4 broers.
Er kon veel in Huize Roozendaal en er was ook altijd veel aanloop, kon
ook meest niet anders met zoveel kinderen.
Natuurlijk was er ook wel droefenis, zoals een veel te vroeg gestorven
vader en broertje Jan.
Ze was ook heel sportief en kon goed schaatsen, drie weken na de geboorte
van Cees stond ze in deze strenge winter alweer op de schaats.
In 1952 op 28 mei is ze getrouwd met onze vader Tinus en aan de
Sportlaan komen wonen; toen nog ’t Laantje H50.
Hier zijn alle zeven kinderen geboren, als eerste Louis in 1953 en 12 jaar
later in 1965 als laatste Margret.
Samen hebben ze ons een hele gelukkige jeugd bezorgd, waar heel veel
kon en iedereen welkom was.
Er was altijd veel aanloop bij ons en ook afgelopen weken krijgen we veel
reacties van mensen die zich dat nog heel positief herinneren.
Op verjaardagen van vader of moeder puilde de kamer uit.
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Door de rook kon je de overkant van de kamer niet meer zien.
De sigaren en sigaretten stonden toen nog gewoon op tafel en het woord
ventilatie bestond nog niet.
Er werd altijd veel gelachen op deze verjaardagen.
Die band met de families is altijd heel goed gebleven tot het einde aan toe.
Zo is ook nog met broer Cor en zus Jannie naar haar oudste zus Nel in
Amerika geweest.
Dit heeft heel veel indruk op haar gemaakt.
Dat wij kinderen wat ouder waren gingen ze voor het eerste op vakantie
met de club van 8.
Deze club was allemaal familie van elkaar, bestaande uit broers, zussen en
aangetrouwd.
Als we de foto’s terug zien, kan je wel concluderen dat ze altijd ontzettend
veel lol met elkaar hadden.
We hebben allemaal een goede opleiding mogen volgen en werden
nergens toe gedwongen.
Als kinderen hebben we een uitstekende band met elkaar, waarbij we altijd
voor elkaar klaar staan.
Dit krijg je toch mee van je ouders.
Dit resulteerde o.a. in de familieweekenden die we nog steeds met elkaar
hebben en waar we altijd met ontzettend veel plezier op terug kijken.
Later dat moeder niet meer mee kon, was de start van het familieweekend
altijd bij moeder vandaan met koffie en gebak.
Weekenden met vol activiteiten, zoals fietsen, varen, en veel opsteken
onderweg.
Dat wij kinderen uitgevlogen waren, was de zondagmorgen onze vaste
bezoekdag en als het even kon was iedereen van ons gezin daar, om koffie
te drinken soms gevolgd door een borrel.
Onze moeder was de stille motor achter vader. Zeker in de tijd dat deze het
Dorpshuis Ahoj beheerde
Een drukke baan voor vader, maar zij hield het gezin draaiende en hielp
vader ook nog mee in Ahoj.
Was er een festiviteit in het Ahoj zoals een bruiloft, dan werden ’s
morgens aan de keukentafel bij de koffie de lijstjes gemaakt van de
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bestellingen die vader dan bij de middenstand rond bracht. Ook hielp zij
later mee in de keuken van Ahoj.
Ze waren dol op de kleinkinderen.
Deze waren ook nooit te veel en Sinterklaas werd ook altijd uitgebreid
gevierd met vele cadeaus voor de kleinkinderen.
Sinterklaas was elk jaar altijd voor ons volwassenen een avond om naar uit
te kijken met spannende spelletjes en grote prijzen die er te verdienen
waren. Een avond vol met hilariteit.
De kunstjes of opdrachten die gedaan moesten om een prijs te verdienen
leidde soms tot buikkrampen en tranen van het lachen, ook bij onze vader
en moeder.
In 1995 zijn ze na er 43 jaar te hebben gewoond, vertrokken naar de
senioren woning aan de Kerksloot.
Nadat vader op oudejaarsdag 2004 was overleden, is ze in 2006 naar het
Sint Jozefpark verhuisd.
Ze was ook gelovig en jaren terug al besloot ze dat ze bediend wilde
worden. Dit is toen ook gebeurd door pastoor Berkhout, die ze daarna nog
ruim overleefd heeft.
In 2019 brak ze haar been en werd ze gedwongen te verhuizen naar
Magnushof te Schagen.
De laatste 2 jaar heeft ze hier door gebracht.
Niet altijd even gemakkelijk, maar klagen kwam niet in haar woordenboek
voor.
Als je vroeg hoe gaat het? Kreeg je steevast als antwoord: het eten smaakt
lekker, wat je ook wel kon zien, want ze groeide goed, ik slaap nog
heerlijk en heb geen pijn.
Ze kreeg daar heel veel bezoek, niet alleen van ons, maar ook van andere
familie, vrienden, vriendinnen, ect.
Sterven voegt nooit, zeker niet als het je eigen moeder is, maar ze heeft
een mooi leven gehad, weliswaar van hard werken, maar ook heel rijk van
wat het haar en dus ook ons allemaal gebracht heeft.
Op 1 januari 2021 is ze overleden
Kinderen Tinus en Annie Kruijer-Roozendaal
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Pasen - nieuw leven
Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap,
als de kale takken weer groen worden,
wanneer de dagen lichter worden
en de lucht vol is van vogels,
dan is het tijd om Pasen te vieren.

Schijnbaar was alles dood.
Maar diep onder de grond
en in het verborgene bloeit nieuw leven op:
overwinning op de dood, nieuwe schepping.
Zo was het ook met Jezus van Nazareth:
schijnbaar was het met Hem afgelopen
en was alles grondig mislukt;
maar toch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw
bij God en temidden van ons,
en Hij leidt alles naar zijn vervulling.
En zo is het uiteindelijk met alles en allen:
wat echt is en goed, overleeft,
ondanks de schijn van het tegendeel.
Pasen: feest van het nieuwe leven.
Ad Blijlevens

Mooie woorden van onze Paus
Tonight before falling asleep
think about when we will return to the street.
When we hug again,
when all the shopping together will seem like a party.
Let's think about when the coffees will return to the bar, the small talk, the
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photos close to each other.
We think about when it will be all a memory but normality will seem an
unexpected and beautiful gift.
We will love everything that has so far seemed futile to us.
Every second will be precious.
Swims at the sea, the sun until late, sunsets, toasts, laughter.
We will go back to laughing together.
Strength and courage.
Paus Franciscus
---Vanavond voordat je in slaap valt bedenk wanneer we terugkeren naar de
straat.
Als we weer knuffelen, wanneer we samen winkelen, dat voelt als een
feestje.
Laten we eens nadenken over wanneer het kopje koffie terugkomt in de
bar, het praatje, de foto’s dat we dicht bij elkaar staan.
We denken erover na wanneer dit allemaal een herinnering zal zijn,
maar normaal zal een onverwacht en mooi geschenk lijken.
We zullen genieten van alles wat ons tot dusver zinloos leek.
Elke seconde zal kostbaar zijn.
Zwemmen in de zee, de zon tot laat in de avond, zonsondergangen,
toasten, lachen.
We gaan weer terug naar samen lachen.
Kracht en moed.
Paus Franciscus

De goede week en Pasen
Vorig jaar konden we vanwege de corona geen diensten houden in de
Goede Week en met Pasen. Hopelijk lukt dat nu wel, want het is tenslotte
het belangrijkste kerkelijke feest.
Het begin goed en mooi met Palmzondag als Jezus ingehaald wordt in
Jerusalem.
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Dan het samen eten op Witte Donderdag avond, maar als Jezus naar buiten
gaat begint de dood op hem af te komen: gevangen genomen, en op Goede
Vrijdag gedood.
Begraven in het graf, geen leven, geen toekomst lijkt het, maar dan toch:
op paasmorgen di het graf leeg. Wat een ommekeer.
Over het lege graf heb ik het volgende gedicht geschreven, als belangrijk
Paasgedicht.
Het graf is leeg
Het graf is leeg
hij is niet hier
hij leeft
hij gaat u voor.
De dood
heeft niet
het laatste woord:
leven is sterker!
Pasen:
nog steeds
staan mensen op
uit de dood
uit duisternis en angsten
uit wanhoop en haat
en komen tot vrede
durven hopen
vinden vertrouwen
zijn licht
ervaren nieuw leven!
Pasen:
een mens staat op
gaat leven
ook ik?
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Als mensen
zich niet neerleggen
bij dood is dood
en het zal; altijd wel zo blijven
dan is het Pasen
ook nu!
Tussen Pasen en Pinksteren
mag je zoeken
naar deze Geest
die nieuw leven in je blaast.
Theo Vertelman

Comité ZiekentriduUm
Beste contactpersonen van het ziekentriduUm.
We zijn inmiddels weer een jaar verder en er is nog niet veel veranderd
wat het coronavirus betreft. Daarom heeft het comité ziekentriduUm
besloten om wederom het ziekentriduUm niet door te laten gaan. Het spijt
ons comité dan ook ontzettend, dat wij ook dit jaar onze trouwe gasten niet
kunnen ontvangen. Maar het is niet anders. Als een ieder van ons dit jaar
gevaccineerd is, wordt het hopelijk beter en kunnen we voor volgend jaar
het triduUm op dinsdag 5 juli, woensdag 6 juli en donderdag 7 juli 2022
wederom organiseren. Wij hopen dat u alle mensen, die een uitnodiging
zouden ontvangen om aan het triduUm deel te nemen, van dit besluit op de
hoogte wilt stellen. Meér nog hopen wij dat wij volgend jaar weer een
beroep op u mogen doen om mee te werken. Voor nu wensen wij u het
allerbeste, let goed op elkaar en vooral ook op uzelf en wees lief voor de
ander.
Graag tot ziens in betere omstandigheden. Namens het comité
ziekentriduUm,
Hanny Kaan en lrma van Loon
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Het St. Caeciliakoor
Het wordt eentonig steeds hetzelfde te schrijven over de beperkingen door
de coronacrisis en niet meertonig (meerstemmig) te kunnen zingen.
Hoe zouden onze stemmen klinken nu we niet meer repeteren of zingt
iedereen thuis regelmatig het Credo of het Ave Maria om de stem op peil
te houden. Zelf kom ik niet verder als kinderliedjes maar dat wordt door de
kleinkinderen tenminste nog gewaardeerd.
Als het goed is zijn de ‘oudere’ leden van het koor in ieder geval een keer
gevaccineerd en zijn de ‘jonkies’ (70+) de komende maanden aan de beurt.
Voor de zomer wordt het dus nog niets met repeteren en zingen in de kerk
maar laten we hopen dat we in september kunnen beginnen en alle leden
van het koor gezond mee kunnen doen.
Zodra dat het geval is hoort u ons ook weer in de kerk.
Nog even volhouden!
Annemieke Boom, Secretaris

Vastenactie 2021
Veel mensen in Tuitjenhorn hebben
gelukkig dit jaar weer kunnen genieten
van onze jaarlijkse Vastenmaaltijd.
Jammer genoeg niet gezellig met z’n allen samen, maar daar stond
tegenover dat het ditmaal bereid was door de mannen van AHOJ. Een hele
prettige samenwerking, waardoor het dit jaar toch gewoon door kon gaan.
De sponsors waren Slagerij ’t Hof van Blankendaal, de Koninklijke Vezet
en natuurlijk de mannen van AHOJ zelf. En die sponsoring is zoals ieder
jaar weer erg fijn. Hierdoor kan het grootste deel van de opbrengst naar
ons Eigen doel gaan, namelijk speelmaterialen voor het doveninstituut in
Kitale, Kenia. Omdat de kopij binnen moet zijn voor de maaltijd
daadwerkelijk gehouden is, kan ik u helaas nog niet vertellen wat de
opbrengst in geworden. Maar minimaal 50 mensen hebben meegegeten!
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In Kenia zijn, na een schoolsluiting van bijna een jaar de scholen
afgelopen januari weer open gegaan. De kinderen van de dovenschool
gaan ook weer naar hun school, gelegen op de eigen compound. Maar dat
betekent ook dat zij nu bijna een jaar de compound niet af geweest zijn,
zonder dat er iets te doen is. Dus na het doen van de huishoudelijke taken
is er niets dan verveling. En dat komt de sociale en lichamelijke
ontwikkeling van deze kwetsbare kinderen niet ten goede. Daarom hebben
wij besloten de opbrengst naar hetzelfde doel te laten gaan als vorig jaar.
Door de start van het hele corona-gebeuren was er namelijk nog niet
genoeg geld opgehaald om het project af te ronden.
Bij de Jacobsschelp vind u deze week ook het Vastenzakje. Hartelijk dank
aan de Wijkcontactpersonen die deze in hun rondje hebben meegenomen.
In een zeer beperkt aantal gevallen wordt dit weer bij u opgehaald, maar
niet altijd. Daarom kunt u het zakje altijd meebrengen naar de kerk of
inleveren op Koorndijk 35 of Bladstraat 5. Op die manier komt het op de
juiste plaats terecht. Alvast heel veel dank voor uw bijdrage en uw moeite.
Namens de MOV-groep en Stichting Vrienden van Joseph,
Mariosé Huits

Nederlandse bisschoppen roepen met speciale
website iedereen op: Vier Pasen!
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat
de kans heel groot is dat er dan nog
steeds beperkende maatregelen gelden in
verband met de coronapandemie, roepen
de Nederlandse bisschoppen op om thuis
Pasen mee te vieren wanneer er geen
plek is in de kerk. Ze doen dit op de
speciale website www.vierpasen.nl die
op Aswoensdag, 17 februari, online is
gegaan. De site biedt links en downloads
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om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te
vieren.
‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit
willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent
de website www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om de eigen
parochie te vinden en om zo op de parochiewebsite te kunnen checken of
er plek is bij een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn
gereserveerd, is het vaak mogelijk om thuis mee te vieren via een
livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een
eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.
Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er
een link naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen
voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de
Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven
in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die
helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en
Paastijd. Parochies vinden er bovendien een link naar gratis fotomateriaal
over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht te geven aan
Pasen op de website en in het parochieblad.
De bisschoppen geven uitleg
In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere
filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij
belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site
ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan
www.vierpasen.nl en te kijken hoe de website kan helpen om de
Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe
mee, Vier Pasen!

Stille Omgang 2021 digitaal
De Stille Omgang ter herinnering aan het eucharistisch wonder in de
Amsterdamse Kalverstraat uit 1345 wordt gehouden in de nacht van 20 op
21 maart. Een bijzondere editie dit jaar: geen touringcars uit het hele land
met duizenden pelgrims maar een digitale Stille Omgang, thuis via de
computer, I-pad of smart phone. Zaterdagavond 20 maart is er om 22.00
21

uur een speciale, online, eucharistieviering vanuit Amsterdam. Aansluitend
wordt de route van de ommegang digitaal uitgezonden. Info (met alle
links): www.stille-omgang.nl

Stille Omgang jongeren
Ook het jongerenprogramma van de Stille Omgang is digitaal. Pater Jan
Stuyt sj. zal het thema ‘Luisteren, maar dan echt’ verdiepen met
voorbeelden uit het leven van pater Frans van der Lugt, die in 2014 werd
vermoord in Homs (Syrië). Na enkele workshops over ‘Het liefhebben van
je vijanden’ en ‘De christen die verlangt te luisteren’ wordt het
jongerenprogramma afgesloten met eucharistische aanbidding. Doe mee:
vanaf 20.30 uur. Info: www.jongekerk.nl

Goede Week en Pasen met Kathedraal-TV
Wilt u van huis uit deelnemen aan de dagelijkse vieringen in de Haarlemse
kathedraal? Schakel dan Kathedraal-TV in op uw computer, iPad, telefoon
of via internet op uw TV. Neem digitaal deel aan de zondagse vieringen
met de fraaie zang van het kathedrale koor. Kathedraal-TV zendt alle
plechtigheden online uit, maar biedt daarnaast reportages over diverse
kerkelijke onderwerpen. Kijk op www.kathedraaltv.nl

Vieringen in de Goede Week en Pasen vanuit de kathedraal:
Palmzondag, 28 maart, om 10.00 uur
Chrismamis/oliewijding, 31 maart, om 19.30 uur
Witte Donderdag, 1 april, om 19.30 uur
Goede Vrijdag (Kruisweg), 2 april, om 15.00 uur
Goede Vrijdag, 2 april, om 19.30 uur
Paaswake, 3 april, om 21.00 uur
Eerste Paasdag, 4 april, om 10.00 uur
Tweede Paasdag, 5 april, om 10.00 uur
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Kinderen schreven aan Got
Aan God. Beste meneer
De reden waarom ik schrijf is dit
Mijn mammie en ik gaan met Pasen
naar Tante Bea. Papa kan niet mee.
We zouden gaan vliegen
maar mammie is een beetje bang.
Misschien kunt U met ons meegaan
Martien

The Missionary School
Begin februari hadden we alweer het vierde weekend van The Missionary
School. Vanwege corona moest het weer digitaal, maar om toch nog wat
contact te hebben en een band op te bouwen, gingen we een-op-een bij
elkaar logeren. Ik mocht naar Utrecht toe.
Op vrijdag 5 februari reed ik naar Utrecht toe. Mijn gastvrouw had een
voedselpakket ontvangen en we hebben ’s avonds pannenkoeken gebakken
en gezellig opgegeten.
Toen de pannenkoeken op waren moesten we al snel de laptop aanzetten
en inloggen op Zoom. Daar gaf de bisschop een inleiding waarbij we veel
leerden over geloof toepassen in het dagelijks leven. We sloten de avond
af met een uitbeeldspel: er werden tweetallen gemaakt die voor elkaar iets
moesten uitbeelden en raden wat de ander uitbeeldde.
Op zaterdag begonnen we met het bidden van de getijdengebeden in ons
tweetal. Daarna hadden we ontbijt. Wij hadden de croissantjes die voor
zondag waren maar alvast in de oven gedaan. Er was voor zondag
namelijk code oranje voorspeld (later werd dat zelfs code rood) en daarom
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zou ik die middag al weer naar huis gaan. Dan was het wel zo leuk om nog
samen de croissantjes te eten.
Na het ontbijt begonnen we aan het
laatste hoofdstuk van de cursus
Van Genesis Tot Jezus. Die
halverwege onderbroken werd om
de mis te kunnen vieren. Voor de
mensen in Haarlem live, voor de
rest van de groep digitaal.
Na de lunch reed iedereen naar
Haarlem voor een middag van
Barmhartigheid. Ik had mijn tas
ingepakt en reed na de bijeenkomst
in de kathedraal door naar Tuitjenhorn.
Ik was net op tijd thuis om weer deel te kunnen nemen aan het volgende
onderdeel. Van tevoren hadden we een talentenscan en een
persoonlijkheidstest ingevuld. Tijdens de tweede helft van de middag en
de eerste helft van de avond bespraken we de resultaten hiervan.
Tussendoor was er nog gezamenlijk nasi koken uit het voedselpakket.
Omdat ik thuis geen pakket had, heb ik wraps gemaakt met wat ik nog in
de koelkast had.
We sloten de avond af met digitaal spelletjes doen.
Op zondagochtend was ik eerlijk gezegd te moe om de getijdengebeden te
bidden, zoals op het programma stond. Ik heb uitgeslapen tot ik echt moest
opstaan om op tijd in de kerk te zijn.
Na de viering en de lunch kregen we ons standaard zondag-programma: de
start-up. We presenteerden ons huiswerk, kregen tips en onderwijs, kregen
een uur om onze eindpitch te maken en te oefenen en moesten die daarna
presenteren. Zoals de planning nu is wordt de pitch in april opgenomen en
op 11 mei uitgezonden op Kathedraal TV.
We sloten het weekend af met gebeden. De geplande gebedswandeling
kon niet doorgaan omdat er 30 cm sneeuw lag, maar we hebben in plaats
daarvan gezamenlijk de vespers gevierd.
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En tot slot, om een paar gehoorde misverstanden uit de weg te ruimen:
Dit project is niet een vrijblijvende jongerengroep waar je heen gaat als je
tijd en zin hebt. Het is de bedoeling dat we elke keer het volledige
weekend aanwezig zijn. Van tevoren was er een soort van
sollicitatiegesprek, en er is een contract ondertekend (betreffende oa
toewijding, AVG, kosten). Er wordt echt toewijding verwacht.
Tevens is dit niet een oecumenisch project, maar een katholiek project. Ik
mag als protestantse meedoen, een project opzetten in een parochie,
Katholieke gebruiken leren, en misschien ook voor een stukje reflectie
zorgen bij mijn katholieke mede-cursisten door mijn vragen over de meest
gewone dingen binnen het katholicisme.
Ik houd jullie verder op de hoogte!
Groeten, Gerbrich Talsma

Thema The Passion 2021: #ikbenervoorjou
The Passion staat komend jaar in het teken van het thema Ik ben er voor
jou. KRO-NCRV presentatrice Anita Witzier doet op donderdag 1 april
2021 live verslag van de processie, die een nieuwe opzet krijgt. Want de
processie met het iconische lichtgevende kruis trekt niet alleen door
gaststad Roermond op Witte Donderdag, maar in de 40 dagen voorafgaand
aan The Passion ook door heel Nederland.
#ikbenervoorjou, een betekenisvolle belofte voor ons allemaal
“Dit thema sluit naadloos aan bij waar wij als omroep voor staan”, aldus
KRO-NCRV directievoorzitter Peter Kuipers. “Tweeduizend jaar geleden
was het Jezus die deze oproep deed: om er te zijn voor elkaar. Een belofte
die nog altijd van grote betekenis is voor ons allemaal. En juist in de
afgelopen coronaperiode vol onzekerheid en verwarring hebben deze vijf
woorden nog meer waarde gekregen. Want in deze coronacrisis laten we
echt zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Hoe we naar elkaar
omkijken en wat we als mens kunnen doen om voor elkaar het verschil te
maken.”
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Anita Witzier: “Op verschillende plekken in ons land stel ik de vraag
“Tegen wie wil jij zeggen: ik ben er voor jou?” en doe ik verslag
van mijn bijzondere ontmoetingen en de indrukwekkende persoonlijke
verhalen. De paasvertelling is voor mij een verhaal over vriendschap en
vertrouwen, maar het is vooral een hoopgevend verhaal voor ons
allemaal.”
De cast van The Passion 2021 is bekendgemaakt! Trijntje Oosterhuis
vervult dit jaar de rol van Maria in The Passion. Andere hoofdrollen zijn
weggelegd voor Rob Dekay (Judas) en Leo Alkemade (Petrus). Anita
Witzier is de verslaggever, Humberto Tan is de verteller en Tygo Gernandt
speelt de rol van Pilatus.
De rol van Jezus wordt dit jaar gespeeld door Freek Bartels. Deze zanger
vertolkte eerder de rol van Jezus in de musical Jesus Christ Superstar. "Ik
wil Jezus zo menselijk mogelijk neerzetten. En ik wil ook de strijd van
Jezus laten zien," vertelt Freek in De Vooravond. Met het bekend maken
van de artiesten is ook de online processie begonnen.

Nieuws van uitvaartvereniging St. Barbara Tuitjenhorn
Zeer binnenkort kunnen alle leden van uitvaartvereniging St. Barbara
Tuitjenhorn een brief verwachten!
Wij willen u in deze brief attent maken op hoe u bij ons staat
ingeschreven. Met de digitalisering willen we ook graag uw e-mail adres
aan ons leden bestand toevoegen. Wij stellen het op prijs wanneer u de
gegevens controleert en ons uw e-mail adres kunt doorgeven indien nog
niet bekend!
Wilt u ook lid worden neem dan contact met ons op via het contact
formulier op de website of bel een van onze bestuursleden. De nummers
vindt u ook op de website onder medewerkers - bestuur.
Met vriendelijk groet,
Bestuur Uitvaartvereniging St. Barbara Tuitjenhorn
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Vieringen en Intenties van 21 maart t/m
25 april 2021
NB. Zolang er nog geen koren kunnen zingen ivm de coronamaatregelen
wordt de muziek bij de vieringen centraal verzorgd met behulp van de
voorradige cd’s van de parochie.
Het is het nog niet bekend of de gezinsvieringen van 1 en 2 april
doorgaan, en ook de invulling van de Paaswake is nog onzeker. De
vieringen in het Sint Jozefpark zijn voorlopig geschrapt. Dit alles heeft te
maken met de coronamaatregelen.
Zondag 21 maart 2021
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: Mieke en Kaitlin
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan
Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Margaretha LigthartSchotten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en hun dochters Jo en Truus
Zondag 28 maart 2021 Palmzondag
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman
Lectoren: mw. Beemsterboer en dhr. Huits
Misdienaars: Sutji en Lieke
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en
overleden familie ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten,
Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt
en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Dekker, Selma Dekker-Jonas en zoon
Arie ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en
27

Miep van Schagen-Borst, Cor Buter en Annie Buter-van Schagen ●
Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis, Broeder Gabinus
Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Toos
Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus
Woensdag 31 maart 2021
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Kruijer-Quax, mw. Kaandorp-Zonneveld, mw. Mulder-v.d. Stoop.
Stofzuigen: dhr. Nic Mulder.
Donderdag 1 april 2021 Witte Donderdag met communicanten
Deze viering gaat niet door vanwege de coronamaatregelen.
Klassen mogen nog niet samenwerken / samenkomen.
Vrijdag 2 april 2021 Kruiswegstatie met vormelingen
Deze viering gaat niet door vanwege de coronamaatregelen.
Klassen mogen nog niet samenwerken / samenkomen
Zaterdag 3 april 2021 Paaswake
19.00 uur Eucharistieviering*
*(21.00 uur indien de avondklok is opgeheven!)
Voorganger: Pastoor Ivan Garcia Veldman
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: Plien en Kjore
Koster: nog niet bekend
Zondag 4 april 2021 1e Paasdag
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker
Lector: dhr. Blommaart
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Misdienaars: Mieke en Sutji
Koster: nog niet bekend
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ●
Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ●
Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en
Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en
dochter Kitty ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne
Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Johannes Oudhuis, Cornelia
Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Loek Entes-Karsten en overleden
familie ● Niek Kaandorp, familie Kaandorp-Groot en familie PronkBommer ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ●
Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en
zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna KruyerBak ● Puk Kruijer en overleden familie Kruijer-Buter ● Toon Hof en
dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus
Maandag 5 april 2021 2e Paasdag
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst
Koster: nog niet bekend
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer
Zondag 11 april 2021
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: Kaitlin en Lieke
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ●
Pastoor Jan Berkhout ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en
hun dochters Jo en Truus
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Woensdag 14 april 2021
Kerkonderhoud
Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Buter-Blom, Mw. Kok-Tesselaar, Mw. Pluijmers, Mw. KruijerCommandeur.
Stofzuigen: Dhr. N. Kruijer
Zondag 18 april 2021
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Tilma
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Kjore en Mieke
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Petrus
Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden
familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters
Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria LigthartStam
Woensdag 21 april 2021 (derde woensdag van de maand)
Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.
Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot
15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com
Zondag 25 april 2021
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Plien en Lieke
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en
overleden familie ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne
Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Broersen en zegen over
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zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen
over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Dekker,
Selma Dekker-Jonas en zoon Arie ● Margaretha Ligthart-Schotten en
overleden familie ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van
Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst, Cor Buter en Annie Butervan Schagen ● Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis, Broeder
Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ●
Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus
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Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com
W www.parochietuitjenhorn.nl
Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
Bestuursleden
Klaas Bleeker, waarnemend vicevoorzitter
Dorpsstraat 5
T 06 12797855
T 0226 391742
E klaasengreetbleeker@gmail.com
Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris
Koorndijk 31
T 0226 393756
M 06 41707605
E elmabeemsterboer@gmail.com
Gerard Boon, penningmeester
Ambachtsdijk 2
1747 GN Tuitjenhorn
T 0226 391465
M 06 35716322
E pmt.jacobus@outlook.com
Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie
De Praam 21
T 0226 392852
M 06 20800243
E liesbruin@msn.com
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Contactadressen
Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard - De Noord
Mobiel 06 38345350
E iwtilma@gmail.com
Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com
Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932
STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. Nel Swaab-Blokdijk
T 0226 392932
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Colofon
Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een
oplage van 650 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het
parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.
Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking
E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com
Bezorging: wijkcontactpersonen
Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke
toestemming van de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder
opgaaf van redenen.
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